
รายงานการประชุมจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)  
โครงการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอแม่ออน ปี 2563 

ครั้งที่ 1/2563 
วันที่  9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ออน 
 

ผูม้าประชมุ 
1. นางสาวอัญชลี   พูลทาจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธาน 
2. นางสาวดาริกา   พรึงล าภู    เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ 
3. นางดารินทร์  จิวาลักษณ์ เภสัชกรช านาญการ  กรรมการ 
4. นางกานดา   ชัยสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
5. นางอัญชลี     สร้อยตา   นักกายภาพบ าบัด  กรรมการ 
6. นางสาววริศรา  วิชา    นักโภชนาการ   กรรมการ 
7. นางมยุรี   ศรีโพธิ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
8. นางสาวเพ็ญนภา   เสรีลักขณา   นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
9. นางสาวสุณิสา     จิตรแข็ง        นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
10.นางสาวจริยา   มาอุด    พนักงานพิมพ์   กรรมการ 
11.นางพัฒนา      โปธาหนัก   พนักงานช่วยเหลือคนไข้  กรรมการ 
12. นายวรสันต์  วงศ์ค าปัน พนักงานบริการ   กรรมการ 
13.นางบุปผา  วงค์สดุดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(รพ.สต.ออนกลาง)กรรมการ 
14.นางวรางรัตน์  สุพรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(รพ.สต.หัวฝาย) กรรมการ 
15.นางสุรีรัตน์  วงค์แว่น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(รพ.สต.บ้านสหกรณ์)กรรมการ 
16.นางวัฒนาพร      อภิวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(รพ.สต.ห้วยแก้ว)กรรมการ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 1. นางสุทัศน์  จันทา  ต.บ้านสหกรณ์ 
 2. นางอัมพร  พุงขาว  ต.บ้านสหกรณ์ 
 3. นางประนอม  สิงห์ขร  ต.ออนกลาง 
 4. นางเตียมทอง  บุญมาแก้ว ต.ออนกลาง 
 5. นางจันทร์ศรี  กันตรีมูล ต.ออนกลาง 
 6. นางสุริทร  ถาแพร่  ต.ออนกลาง 
 7. นางรจนา  สิทธิสาร  ต.ออนกลาง 
 8. นางอ าภา  มูลน้อย  ต.ออนกลาง 
 9. นายวิษนุ  ศิริแปง  ต.ออนกลาง 
 10. นางสุเพียร  มูลค า  ต.ออนกลาง 
 11. นางวรรณมิกา อโนมา  ต.ออนกลาง 
 12. นางพรรณี  วงศ์แก้วแปง ต.ออนกลาง 
 13. นางสุพัตรา  กันธาทิพย์ ต.ออนกลาง 
 14. นางราตรี  ถาจันทร์  ต.ออนกลาง 
 15. นางอัจฉราพร กันตรีมูล ต.ออนกลาง 
 16. นางสงกรานต์ ใจเจริญ  ต.ออนกลาง 
 17. นางวรรณภา  กันตีมูล  ต.บ้านสหกรณ์ 
 18. นางพรรณี  สุขตุ้ย  ต.ออนเหนือ 
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19. นางนิภาภรณ์ สุภามูล  ต.ออนเหนือ 
20. นางทัตพิชา  อินทสุวรรร์ ต.ออนเหนือ 
21. นางวรารัตน์  สัตย์ธรรม ต.ออนเหนือ 
22. นางค าน้อย  ขัติแสง  ต.ออนเหนือ 
23. นางแดง  ปัญโญ  ต.ออนเหนือ 
24. นางสาวล าดวน มูลแดง  ต.บ้านสหกรณ์ 
25. นางสาวแสงหล้า บุญฝืน  ต.บ้านสหกรณ์ 
26. นายสุเทพ  กิติคุณ  ต.ห้วยแก้ว 
27. นางดาเรศ  ถมมา  ต.ห้วยแก้ว 
28. นางนภัทร  กัตชานนท์ ต.ห้วยแก้ว 
29. นางดอกสร้อย กรุณา  ต.ห้วยแก้ว 
30. นางสารภี  กัลยาวุฒิ ต.ห้วยแก้ว 
31. นายสมชาย  สุวรรณชาติ ต.ห้วยแก้ว 
32. นางพุทธระหงส์ สุขสวัสดิ์ ต.ห้วยแก้ว 
33. นางสุพัตร์  ขุ่ยอาภัย ต.ห้วยแก้ว 
34. นายสิทธิศักดิ์ นกแล  ต.ทาเหนือ 
35. นางปริยาภัทร เดินเมือง ต.ทาเหนือ 
36. นางสุค า  สุขเสาร์  ต.ทาเหนือ 
37. นางด า  มุเนืองรัมย์ ต.ทาเหนือ 
38. นางนันทนา  ปาละสอน ต.ทาเหนือ 
39. นางผ่องศรี  ศิริแปง  ต.ทาเหนือ 
40. นางอังคนา  ปานะเส็ง ต.แม่ทาเหนือ 
41. นางจันทิรา  ชัยวงค์ค า ต.แม่ทา 
42. นางปริฉัตร  สายแก้ว  ต.แม่ทา 
43. นางอรัญญา  สุขจันทร์ ต.แม่ทา 
44. นางสมศรี  ปัญญาค า ต.แม่ทา 
45. นางจันทร์ดี  เมทาดุก  ต.แม่ทา 
46. นางกรรณิการ์ จอมเป็ง  ต.แม่ทา 
47. นางสาวอรนุช ค าอ่ิน  ต.แม่ทา 
48. นางครองสิน  ใจมุข  ต.แม่ทา 
49. นางภาวดี  มะโนแก้ว ต.แม่ทา 
50. นางนงค์คราญ แดชคุณทา ต.บ้านสหกรณ์ 

 

เริ่มประชมุ 13.30 น. 
 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - การจัดท าแผนงานการจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ตามโครงการดูแลสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้น าสุขภาพในชุมชน) ได้เสนอ
ความเห็นร่วมกับที่ประชุมในการก าหนดการจัดท าแผนงานการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 18 -22 , 25-29 พฤศจิกายน 
2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อ าเภอสันก าแพง ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ออน และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ าเภอแม่ออน โดยได้ก าหนดหัวข้อการบรรยายและปฏิบัติออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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สว่นที ่1 ณ ห้องประชุมศนูยป์ระสานโครงการหมูบ่า้นสหกรณ์อ าเภอสนัก าแพง(ภาคทฤษฎ)ี 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  พิธีเปิด โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน ท า Pre - Test ก่อน เข้ารับการ

อบรม รับฟังการบรรยายเรื่อง ความจ าเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ/แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุความส าคัญของผู้ดูแลต่อ
ผู้สูงอายุ/สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ โดย นางสาวอัญชลี  พูลทาจักร์ พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ, การใช้ยาในวัยสูงอายุ โดย นางดารินทร์ จิวาลักษณ์ เภสัชกรช านาญการ, บทบาทและจริยธรรมของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดย นางสาวดาริกา พรึงล าภู  เภสัชกรช านาญการ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รับฟังการบรรยายเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  โดยนางอัญชลี   สร้อยตา  นักกายภาพบ าบัด , รับฟังการบรรยายเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยนางสาวอัญชลี พูลทาจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
อาหารและโภชนาการ โดยนางสาววริศรา  วิชา  นักโภชนาการ 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รับฟังการบรรยายเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  การดูแลสุขภาพช่องปาก
และฟัน โดย ทพญ.ธัญญวรรณ  จารุจารี  ทันตแพทย์ช านาญการ , การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผู้สูงอายุ โดย
นางสาวปฏิพัทธ์ ดวงแสง นักกิจกรรมบ าบัดและ ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยนส.จันทร์จิรา  
แสงทอง  แพทย์แผนไทย 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  รับฟังการบรรยายเรื่อง โรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุโดยนายกิตติพงษ์ทีฆพุฒิ 
นายแพทย์ช านาญการ, การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น โดยนางบุษบา  วงค์นาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ 
สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ/การดูแลเพื่อคลายเครียด โดยนางรัชดาภรรณ กาวีวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
  วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รับฟังการบรรยายเรื่อง  ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
โดยนางราตรี อินเต้า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ,   การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากชรา
ภาพ/มีปัญหา โดยนางมยุรี ศรีโพธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  และท า   Post – Test หลังฟังการบรรยาย      
 สว่นที ่2 ณ โรงพยาบาลแมอ่อน   อ าเภอแม่ออน  จงัหวดัเชยีงใหม่(ภาคปฏิบตั)ิ 
 วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ฝึกปฏิบัติที่หอผู้ปุวยใน รพ.แม่ออน 
 วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ฝึกปฏิบัติที่แผนกแพทย์แผนไทย รพ.แม่ออน และ ฝึกปฏิบัติที่แผนก
กายภาพบ าบัด รพ.แม่ออน 
 สว่นที ่3 ณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม(่ภาคปฏบิตัิ) 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วางแผนการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ 
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและ สรุป/วางแผนการปฏิบัติงานวันต่อไป 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 น าเสนอ Case ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแยกรายหมู่ /วางแผนและจัดท า Care 
Plan น าเสนอ Case ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแยกรายหมู่ /วางแผนการปฏิบัติงานวันต่อไป 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562ลงเยี่ยมบ้านและปฏิบัติตามแผน Care Plan  สรุปผลการปฏิบัติงานการเยี่ยม
บ้านและการจัดท า Care Plan เสร็จสิ้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่รพ.สต. 

 
ระเบยีบวาระที ่2รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน  -  ไม่มี 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่อง  -  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องเสนอพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาก าหนดกฎเกณฑ์บทบาทและการด าเนินงานของ Care Giver อ าเภอแม่ออน 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้น าสุขภาพในชุมชน) เสนอความเห็นร่วมกับที่ประชุมในการก าหนดเกณฑ์บทบาทและการ
ด าเนินงานของผู้น าสุขภาพในชุมชน ตามโครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ออน สรุปได้ดังนี้  
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